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 14-52/2016פרטיכל  הצעות פטורות   
 

פנחס זינגר  (בניין עירייה ע"ש 2016נובמבר  21שני כ' חשון תשע"ז) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 ז"ל.

 :משתתפים                                                

 ס/גזבר –רוזנבלט  שגיא                                              

 מחלקה משפטית  –עו"ד שרון בן יקר                                               

 קרן רמלה  -עו"ד יואב הלוי חמדי                                              

 ס/ מהנדס  –זאנה סולובייצק                                               

 כלכלן אגף הנדסה  –עוז שלוש                                               

 מנהל מחלקת אחזקה –אילן שרמי                                               

 מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן                                               

 מנהל מחלקת מחשוב  –משה מורדוך                                               

 מחלקת ביטחון  –מתן פינטו                                               

 מחלקת תרבות תורנית  –אליקים וינסשטן                                               

 מנכ"ל    /ע –עו"ד רעות שדה                                               

 

                     

 הנדון:

 

 מגרשי משחקים )גולדה, עופר,  3עבור  1497תיקון והתאמה לתקן  – 317/2016הצעה מס'  .1

 נחשול ק. מנחם(

 1497בהמשך לפניות רבות של תושבי העיר על מקרי שבר במתקנים לפעילות גופנית )כושר( ועל פי דרישות התקן ת"י 

מגרשים ברמלה. את כל המתקנים בשלושה המגרשים מיוצרים ומותקנים ע"י  3-לות גופנית בבוצע סקר מתקנים לפעי

 חברת גרינפלדס לשעבר שכבר לא קיימת בשוק כארבע שנים.

 חברות אחרות בתחום: 2 -אגף פת"ש  פנה ל 

חברת אורבניקס היא חברה שעדיין מייצרת ומתחזקת מתקנים מסוג זה ומבצעת התאמת מתקנים לתקן  •

 + מע"מ. 37,339ע"ס  -1497י ת"

 חברת  לודוס אטלטיקס, היא מבצעת רק תיקונים ללא התאמה לתקן הנ"ל ואף צירפה מכתב נלווה לכך.  •

מגרשים: גן גולדה, פארק עופר, גן נחשול )קריית מנחם בגין(, יש לבצע  3-עקב מצב מסוכן ולא בטיחותי של מתקנים ב

 .1497התאמות ותיקונים בהתאם לתקן 

 .חברת אורבניקסף פת"ש מבקש לאשר ההתקשרות עם אג

 2442 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
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 שירותי ייעוץ עבור מתחם הקאנטרי העירוני ומפעל הפיס בקריית  -318/2016הצעה מס'   .2

 רמלה –מנחם בגין

 תכנון, שיווק, ניהול  מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור ייעוץ,

 דרוג מתחם הקאנטרי העירוני ומפעל הפיס בקריית מנחם בגין. וש

 פירוט ההצעה: 

 מתן שירותי ייעוץ עסקי, שירותי ניהול ותכנון נכון. .א

 מתן ליווי בניהול, שיווק, טלמרקטינג, מכירות, שירות לקוחות ושיפור חווית הלקוח. .ב

 : להלן הצעות המחיר

 בני גוז רן תמרי שם היועץ

 ₪ 59,750 ₪  20,000 מחיר

 ₪ 10,157.5 ₪  3,400 מע"מ

 ₪ 69,907.5 ₪  23,400 סה"כ מחיר כולל מע"מ

 

 לאחר פגישות עבודה שנעשו עם היועצים, ולאחר קריאת הצעות המחיר והבנת הצורך של מתחם 

 הקאנטרי העירוני ומפעל הפיס בקריית מנחם בגין , מחלק ספורט ואירועים ממליצה לאמץ את 

 הצעתו מקיפה ונותנת מענה למגוון תחומי הפעילות במרכזי הספורט הנ"ל.  רן תמריהצעת המחיר של 

 ובנוסף הצעתו הזולה ביותר.

 בכפוף לעריכת הסכם שאושר ע"י המחלקה המשפטית. •

 1743000759משאבי אנוש  –מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 

 אספקת  חומרי ניקוי לגני ילדים – 319/2016הצעה מס'  .3

 ילדים נדרש לרכוש חומרי ניקיון לפתיחת שנת לימודים ולהמשך השנה. גני 125 –ל 

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:

 )מצ"ב טבלת הצעות מחיר(. פוקסשוייק ופלאש, אמקה ביט, אביטל שיווק, ברודווי תעשיות נייר,

 סו בהצעתם לנייר מגבת חתייבבדיקת הצעות מחיר התברר כי , אביטל שיווק ואמקה ביט לא ה

 ס"מ . 22.5טישו ברוחב של 

 שקיות שאר המציעים התייחסו בהצעתם לחבילה 25ברודווי נתן הצעה לחבילה של  ניילונים:

 יחידות.   50של 

 כזוכה הצעתו הזולה  פלאשלאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת רכש ממליצה להכריז על 
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 כולל מע"מ. ₪ 520.2ביותר סכום הרכישה לכל חבילה 

 כולל מע"מ.₪  65,025גני הילדים   125סכום הרכישה לכל 

 אלש"ח + מע"מ. 100סכום הרכישה לא יחרוג מסכום של 

 8122.433 –מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 

תאור פריטים 

 1לחבילה 

  

ברודווי 

 אביטל שיווק תעשיות נייר

אמקה 

 ביט

 

פוקס 

 שיווק

 

 פלאש

 תאור הפריט

יח' 

 מותכ חישוב

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

ברק לובן 

אקונומיקה סודיום 

 -היפוכלוריט 

מים עד  3.5%

 ליטר 4 - 100%

 22 5.5 27.2 6.8 20 5 24 6 4 יחידה

5.8 

גליל אלבד ) מפת 

שולחן ( לבן / כחול 

 מ' 100גליל  1

 69 69 95 95 66 66 100 100 1 יחידה

79.5 

 4.2 5 5 6.5 6.5 3.8 3.8 8 8 1 יחידה ליטר 10דלי 

 1.9 1.9 1.9 2.75 2.75 2.3 2.3 5 5 1 יחידה יעה פלסטיק

 1 2.8 0.7 4 1 2.44 0.61 4 1 4 יחידה כרית לכלים

 40מגב פלסטיק 

ס"מ הברגה + מקל 

 1.5רך למגב האו

 מ' עם הברגה

 9.2 9.2 9.45 9.45 6.45 6.45 13 13 1 יחידה

7.9 

 80מטאטא כביש 

ס"מ שערות ניילון 

 1.6+ מקל  באורך 

 מ' עם הברגה

 19.2 19.2 26 26 20.5 20.5 20 20 1 יחידה

20 

 30מטאטא משרדי 

ס"מ הברגה + מקל 

עם הברגה               

 מ' 1.5באורך 

 9.8 9.8 9.45 9.45 6.92 6.92 10 10 1 יחידה

8.5 

 750ניקוי חלונות 

דטרגנט  -סמ"ק 

ניטרלי מרכיבים : 

(  FR11אתנול )

פרופילן גליקול 

 (10Rמתיל אתר )

 10 1 יחידה

10 

3.9 

3.9 

6.5 

6.5 

3.9 

3.9 

4.5 
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 4סבון נוזלי לידיים 

ליטר מרכיבים: 

חומרים פעילי 

שטח אניונים עד 

עד  -מלח  16%

 -צבע מאכל  2%

בושם  0.002%עד 

חומר  0.3%עד  -

עד  -משמר 

חומרים  0.002%

עד  -אינטרטיים 

100% 

 10.9 10.9 12.5 12.5 8 8 11 11 1 יחידה

10 

 7.5 20.7 6.9 23.7 7.9 16.5 5.5 30 10 3 יחידה ליטר 4ריצפז 

סחבה  מיקרופייבר 

 לריצפה 
 11.2 5.6 13 6.5 9.9 4.95 13 6.5 2 יחידה

5.5 

שקיות אשפה 

חב' =  1 75*90

 מיקרון 12יח'  100

 79.6 39.8 34 17 44 22 80 40 2 חבילה

13.8 

ניייר מגבת טישו 

דו שיכבתי בגליל 

גרם  35מינימום 

מ'  150מרחבי 

בגליל לפחות 

ס"מ  22.5ברוחב 

 6=  1לבן אריזה 

 ק"ג 5גלילים = 

 79.6 39.8 0   0   80 40 2 יחידה

34 

נייר צץ רץ דף 

ס"מ אריזה  21*24

 דו שכבתי 4000= 

 90 45 132 66 144 72 78 39 2 יחידה

38.5 

ניר טואלט טישו דו 

בכל  -שיכבתי לבן

גלילים  48אריזה 

 20אורך כל גליל 

 מ' לפחות

 89.4 29.8 138 46 81 27 84 28 3 יחידה

24.95 

 0 0 0 0 0 25 25 0 0 1 יחידה הובלה ופיזור

סה"כ ללא מע"מ 

 ₪ 

   

570 

 

460.71 

 

540.05 

 

524.2 

 מע"מ 

   

96.9 

 

78.3207 

 

91.8085 

 

89.114 

סה"כ כולל מע"מ  

 ₪ 

   

666.9 

 

539.031 

 

631.86 

 

613.314 
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 בחירת מחזמר לילדים לחנוכה - 320/2016הצעה מס'  .4

  2016אישר לעיריית רמלה כחלק מהפרויקטים לשנת האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך     

 עבור הפרויקט ₪  40,000לקיים מופע זמר/הצגה. לצורך כך, יעביר משרד החינוך סכום של     

 ברמלה דרך המרכבה. מפקח משרד החינוך הפנה את העירייה לשלוש הצגות מאושרות על ידו:     

 ה.האוצר מתחת לגשר, שער הזהב, חלומות במגיר    

 .15/11הרב אריה פרומן מתאריך  –רצ"ב מכתב ממפקח האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך     

 להלן הצעות המחיר:    

 עלות כולל מע"מ שם מפעיל + הצגה

 שער הזהב -בימות 

 עם שולי רנד ,יצפאן, וכוכבי ערוץ מאיר

46,500  ₪ 

האוצר מתחת לגשר עם אסף אשתר וטוביה  -תהל הפקות 

 רוזנפלד

40,950  ₪ 

 ₪  29,250 חלומות במגירה עם חבורת אנדרדוס –יהודה קלמן 

 

 לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת תרבות תורנית ממליצה לאשר את ההתקשרות עם

 יר ובנוסף בהשתתפות שולי רנד ,אלי יצפאן וכוכבי ערוץ מא בימות, בהצגה שער הזהב

 שההצגה מגוונת מבחינת קהל היעד ופונה לכלל האוכלוסייה. 

 לשאלת הועדה משיב אליקים כי , ההצגה פונה לכלל האוכלוסייה בנוגע ליתר ההצעות ראו 

 פירוט האומנים.

 ₪ . 25יתרת הסכום תשולם על ידי מכירת כרטיסים , עלות  כרטיס 

 1827000783 –מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 

 בחירת סיורי תושבים לחנוכה - 321/2016הצעה מס'  .5

  2016האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה כחלק מהפרויקטים לשנת      

 לקיים סיורי תנ"ך לתושבים בחנוכה.     

 עבור הפרויקט ברמלה דרך המרכבה. ₪ 25,000סכום של לצורך כך, יעביר משרד החינוך      

 כזוכה המפעיל את התוכניות  מדרשת השומרוןד החינוך הפנה את העירייה לספק: משר     

 עבור התרבות התורנית ולכן המחלקה לתרבות תורנית ממליצה  לבחור בו כזוכה.     

 .15/11הרב אריה פרומן מתאריך  –רצ"ב מכתב ממפקח האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך      
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 מדרשת השומרון שם ספק

 סיורי תושבים למגוון אתרים כולל  ם אירוע/תוכניתש

 הדרכה ואוטובוסים ממוגני ירי

 עלות כולל מע"מ הגברה ותאורה

 

20,000  ₪ 

 

 

 מדרשת השומרון , הספק הינו יחיד   מחלקת תרבות תורנית  מבקשת לאשר ההתקשרות עם

 נוך.     האגף לתרבות תורנית במשרד החי -של התוכניות בהנחיית הגוף המתקצב 

 1827000783 -מקור תקציבי

 ( 5)נספח מס' 

 

 רכישת אקדח חיצי הרדמה - 322/2016הצעה מס'  .6

 

 ברחבי העיר רמלה משוטטים בעלי חיים שונים אשר אחד מתפקידיו של השירות הווטרינרי   

 העירוני ללכדם.    

 ללכוד אותם אלא ע"י חץ לעיתים מדובר בבעלי כנף )תרנגולות, טווסים( או כלבי בר שלא ניתן    

 הרדמה.    

 והינו תקול, )מצ"ב חוות דעת  90-אקדח החיצים אשר קיים במחלקה נרכש בתחילת שנות ה   

 המקצועית(.   לאור האמור הווטרינרית העירונית מבקשת לרכוש אקדח חיצי הרדמה חדש.    

 קיימת חברה אחת בלבד אשר     בבירור שערכה  עם וטרינרים רשותיים ובאינטרנט נמצא כי בשוק    

 מתמחה באמצעי הרדמה מרחוק לבעלי חיים והינה היבואנית הבלעדית של מוצרים מתוצרת    

 , מצ"ב אישור יבואן בלעדי.פנאודארט   

 כמו כן, נמסר לי ע"י וטרינרים רשותיים כי החברה נותנת שירות מקצועי ואמין.   

 להחזקת נשק מטעם משרד הפנים. יש לציין כי הפקח הווטרינרי מורשה   

 כולל מע"מ. ₪  2,925הצעת המחיר שניתנה הינה    

 ישראל בע"מ. לאשר הרכישה מחברת פנאודארט הווטרינרית העירונית מבקשת   

  1714200720חומרים   -מקור תקציבי   

 ( 6)נספח מס' 
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 ארגובהתקנת מערכות טמ"ס בגנים חדשים ברחוב סשה  - 323/2016הצעה מס'  .7

 

 ברחוב סשה ארגוב הסתיימה בניית שלושה גני ילדים חדשים, עפ"י המלצת מחלקת ביטחון     

 מערכות טמ"ס בגני הילדים החדשים. 3נדרשת התקנת     

 לקבלת הצעת מחיר עבור מערכות דומות שהותקנו לחברת ג'י. פור. אס.מחלקת ביטחון פנתה     

 ים הנמצאים באותו מתחם.ע"י החברה בשלושת הגנים הצמוד     

 :להלן הצעת המחיר שנתקבלה     

 לא כולל מע"מ.₪  9,600 -מערכות טמ"ס 3     

 לא כולל מע"מ.₪  1,200 -קודן עם לחצן פתיחה מקומי     

 עבור מערכותחברת ג'י. פור. אס מחלקת ביטחון ומחלקת אחזקה ממליצים לאשר התקשרות עם      

 חדשים.הגנים ה 3 –טמ"ס ב      

 התקינה את כלל מערכות הטמ"ס בגני הילדים בעיר, הגנים     חברת ג'י. פור. אסלשאלת הועדה      

 גנים קיימים המרושתים  עם אותה מערכת על כן ,  3החדשים מצויים בתוך אשכול של      

 ולהתחבר לאותה מערכת.חברת ג'י. פור. אס מומלץ לאשר הרכישה דרך       

 יתרות אגף החינוך  -מקור תקציבי 

 (  7)נספח מס' 

 

 המלצות  הועדה:

 

 מגרשי משחקים )גולדה, עופר,  3עבור  1497תיקון והתאמה לתקן  – 317/2016הצעה מס'  .1

 נחשול ק. מנחם(

 הועדה מאשרת המלצת  אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

    חברת אורבניקס.    

 

 שירותי ייעוץ עבור מתחם הקאנטרי העירוני ומפעל הפיס בקריית  -2016/318הצעה מס'   .2

 רמלה –מנחם בגין

 הועדה מאשרת המלצת  מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 רן תמרי.עם      

 

 אספקת  חומרי ניקוי לגני ילדים – 319/2016הצעה מס'  .3

 מחלקת  רכש  וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת      

 פלאש.      
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 בחירת מחזמר לילדים לחנוכה - 320/2016הצעה מס'  .4

 הועדה מאשרת המלצת  מחלקת  התרבות התורנית וממליצה בפני ראש העירייה לאשר     

 בימות, בהצגה שער הזהבההתקשרות עם      

  

 רת סיורי תושבים לחנוכהבחי - 321/2016הצעה מס'  .5

 הועדה מאשרת המלצת  מחלקת  התרבות התורנית וממליצה בפני ראש העירייה לאשר     

 מדרשת השומרון.ההתקשרות עם      

 

 רכישת אקדח חיצי הרדמה - 322/2016הצעה מס'  .6

 הועדה מאשרת המלצת  הוויטרנרית העירונית וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הרכישה     

 ישראל בע"מ. מחברת פנאודארט    

 

 התקנת מערכות טמ"ס בגנים חדשים ברחוב סשה ארגוב - 323/2016הצעה מס'  .7

 הועדה מאשרת המלצת  מחלקת  אחזקה  וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 . חברת ג'י. פור. אסעם      

    

 

 איילת כהן                                           עו"ד רעות שדה                                    

 ע/מנכ"ל                                                                   מנכ"לית  העירייה               
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 החלטות ראש העירייה:

 

 משחקים )גולדה, עופר, מגרשי  3עבור  1497תיקון והתאמה לתקן  – 317/2016הצעה מס'  .1

 נחשול ק. מנחם(

    חברת אורבניקס.מאשר ההתקשרות עם     

 

 שירותי ייעוץ עבור מתחם הקאנטרי העירוני ומפעל הפיס בקריית  -318/2016הצעה מס'   .2

 רמלה –מנחם בגין

 רן תמרי.מאשר ההתקשרות עם     

 

 אספקת  חומרי ניקוי לגני ילדים – 319/2016הצעה מס'  .3

 פלאש.  מאשר ההתקשרות עם     

 

 בחירת מחזמר לילדים לחנוכה - 320/2016הצעה מס'  .4

 בימות, בהצגה שער הזהב.מאשר ההתקשרות עם      

  

 בחירת סיורי תושבים לחנוכה - 321/2016הצעה מס'  .5

 מדרשת השומרון.מאשר ההתקשרות עם      

 

 רכישת אקדח חיצי הרדמה - 322/2016הצעה מס'  .6

 ישראל בע"מ. מחברת פנאודארטכישה מאשר הר    

 

 התקנת מערכות טמ"ס בגנים חדשים ברחוב סשה ארגוב - 323/2016הצעה מס'  .7

 . חברת ג'י. פור. אסמאשר ההתקשרות עם       

    

 

 

 

    יואל לביא                                                                                      2016נובמבר, 

 ראש העירייה                                                                                                                

 


